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GIẤY MỜI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN
Triển khai Kế hoạch Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn,
Đề án sản xuât vụ Xuân và Đề án Phát triển chăn nuôi năm 2018

Thực hiện Giấy mời số 452/GM-UBND, ngày 16/11/2018 của UBND
tỉnh về Hội nghị trực tuyến Triển khai Kế hoạch Ngành nông nghiệp và phát
triển nông thôn, Đề án sản xuât vụ Xuân và Đề án Phát triển chăn nuôi năm
2018, Ủy ban nhân dân huyện thông báo việc tổ chức tại điểm cầu trên địa bàn
huyện như sau:
1. Thành phần kính mời:
- Đồng chí Nguyễn Thiều Quang, Chủ tịch UBND huyện (mời chủ trì);
- Đồng chí Phạm Quốc Thanh, PCT UBND huyện phụ trách lĩnh vực
kinh tế (mời đồng chủ trì);
- Chủ tịch UB MTTQ và Trưởng các đoàn thể: Hội nông dân, Hội phụ
nữ, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên;
- Trưởng các phòng, ngành: NN&PTNT; Giám đốc Trung tâm
UDKHKT&BVCT VN; Hạt kiểm lâm;
- Chủ tịch UBND và cán bộ nông nghiệp các xã, thị trấn;
- Đài TT-TH huyện (đến dự và đưa tin)
2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 7h45’ ngày 19/11/2018 (Thứ 2).
3. Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến Huyện ủy.
4. Phân công nhiệm vụ:
- Giao Phòng NN&PTNT tham mưu tham luận của lãnh đạo UBND
huyện; phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị các điều kiện đảm
bảo phục vụ hội nghị;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện liên hệ tài liệu của tỉnh gửi lãnh đạo
huyện và chuẩn bị các điiều kiện đảm bảo phục vụ hội nghị.
Đề nghị các đồng chí về dự họp đầy đủ, đúng thành phần, thời gian quy
định./.
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